
 

Raport monitoringowy  z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrychów  na lata 2014-2020 

 za rok 2018 

 

 

I. Wprowadzenie 
 

Monitoring zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych polega na systematycznej ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji 

kierunków działań w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych. Całościowa ocena zapisów strategicznych wymaga odpowiedzi na pytania 

o zgodność ocenianej polityki z przyjętymi wartościami, potrzebami i  zasadami. 

Podstawowym działaniem w procesie monitoringu Strategii jest ocena poziomu jej wdrażania w oparciu o przyjęte wskaźniki monitoringowe. 

Wskazuje ona stopień zrealizowania Strategii na danym etapie, stanowiąc jednocześnie podstawę do dokonywania oceny wdrażania strategii 

w następnych latach oraz podejmowania ewentualnych działań korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej bądź 

opracowanie nowej strategii.  

 

II.  Ocena stopnia wdrożenia zapisów Strategii 
 

Raport monitoringowy z wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrychów na lata 2014-2020 w 2018 roku został 

przygotowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie przez powołany Zarządzeniem Burmistrza Andrychowa Zespół Oceniający Strategię.   

 

Dokument składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich obejmuje ocenę wdrożenia działań wyznaczonych w ramach strategii, która została 

dokonana przez Zespół Oceniający według pięciopunktowej skali stopnia wdrożenia każdego z kierunków działań, zapisanych w części programowej 

strategii. Skala ta zawierała następujące oceny: 

1 - nie rozpoczęto wdrożenia (0%) 

2 – przygotowania do wdrażania (25%) 

3 –rozpoczęcie  realizacji (50%) 

4 – realizacja w toku (75%) 

5 – pełne i skuteczne wdrożenie(100%) 

 

 Oceny dokonane przez członków Zespołu Oceniającego zostały ustalone na podstawie wskaźników  monitoringowych -  dane obiektywne                   

z 2018 roku. Informacje pozyskano z instytucji i organizacji działających na terenie  gminy Andrychów. Wybór właściwej oceny ze skali mógł 

odbywać się w drodze uzgadniania stanowiska pomiędzy członkami Zespołu Oceniającego, a gdy jego wypracowanie nie było możliwe, daną kwestię 

rozstrzygało głosowanie. Po dokonaniu właściwego wyboru członkowie Zespołu Oceniającego przedstawiali jego uzasadnienie w postaci informacji 

o zrealizowanych w ramach danego kierunku działania przedsięwzięciach. 

 



 

 

III. Opis realizacji poszczególnych celów strategicznych w 2018r.  

 

 

Cel strategiczny  Cele operacyjne: Ocena 

stopnia 

wdrożenia 

Cel  strategiczny 1. 

 

Tworzenie warunków 

do rozwoju zawodowego 

oraz przeciwdziałanie 

marginalizacji i 

wykluczeniu społecznemu 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Mieszkańcy naszego regionu  mogą skorzystać z pomocy w zakresie poszukiwania pracy w tym oferty 

kursów, szkoleń czy przekwalifikowania do innego zawodu.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie kontynuuje systematyczną pracę socjalną z osobami  

zagrożonymi wykluczeniem społecznym mającą na celu aktywizację zawodową, poprawę efektywności 

w znajdowaniu pracy. 

W Andrychowie ul. Krakowska 72 działa Klub Integracji Społecznej, który został utworzony w ramach 

projektu pn. ,,Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania w 

ramach Bloku III prowadzone były do 31 grudnia 2018r. Wsparciem objęto 28 osób (21 kobiet + 7 

mężczyzn) z czego 20  uczestników posiadało orzeczenie o niepełnosprawności (13 kobiet + 7 

mężczyzn). Głównym celem projektu był wzrost aktywności społeczno - zawodowej oraz szans 

na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
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2. Zmniejszanie skali ubóstwa i jego skutków. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku objął pomocą osoby i rodziny nie posiadające 

wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz 

wymagających wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji, których nie są w stanie pokonać 

wykorzystując własne zasoby i możliwości. 

Udzielono zasiłków okresowych, stałych i celowych w tym w ramach wieloletniego programu 

osłonowego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Ponadto udzielane są zasiłki rodzinne wraz 

z dodatkami, jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacane były świadczenia 
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wychowawcze, alimentacyjne, pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze. Ponadto dodatki 

mieszkaniowe i energetyczne. 

Aby zwiększyć efektywność udzielnej pomocy zawierane były kontrakty socjalne z osobami 

korzystającymi z pomocy i wsparcia tut. Ośrodka. 

W ramach zleconych zadań publicznych była zawarta umowa o współpracę z organizacją pozarządową 

tj. Kuchnią św. Brata Alberta w Andrychowie prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek 

Posługującym Ubogim - Prowincja Krakowska. Przygotowuje ona i wydaje od poniedziałku do soboty  

jeden posiłek najuboższym mieszkańcom gminy.  

W 2018 roku wzrosła liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w postaci schronienia.   

Zespół Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie w roku 2018 dokonał 20 przydziałów mieszkań 

w tym: 

- 9 przydziałów na wynajem mieszkań komunalnych, 

- 10 przydziałów na wynajem mieszkań socjalnych, 

- 1 przydział na wynajem lokalu tymczasowego. 

Wykonano 2 eksmisje. 

Przyjętych zostało 51 wniosków o przydział mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów. 

W ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 dokonano 

remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie na kwotę 60 000,00 zł (wymiana stolarki 

drzwiowej i okiennej, wymiana podłóg, wymiana urządzeń sanitarnych, remont klatki w budynku 

wielorodzinnym zajmowanym przez rodziny romskie). 

 

3. Pomoc osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym. 

Na terenie gminy działa Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn. Osoby tam przebywające oprócz 

schronienia, mają możliwość skorzystania z kompleksowej pomocy i wsparcia w zakresie wychodzenia z 

bezdomności (praca socjalna, terapia uzależnienia i resocjalizacja) a także w formie zasiłków stałych, 

okresowych lub celowych. Korzystają również z bezpłatnych posiłków w Kuchni Św. Brata Alberta. Od 

2016r.do grudnia 2018r. realizowane były w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn działania 

aktywizujące społecznie w ramach  projektu socjalnego POMOST.   

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Hostel, z  którego mogą skorzystać osoby znajdujące się 

w kryzysie.  
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4. Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności Romów. 

Pomoc socjalna rodzinom romskim udzielana jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.  

W ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 dokonano 

remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie na kwotę 60 000,00 zł (wymiana stolarki 

drzwiowej i okiennej, wymiana podłóg, wymiana urządzeń sanitarnych, remont klatki w budynku 

wielorodzinnym zajmowanym przez rodziny romskie).  

Ponadto w gminie Andrychów pracuje asystent edukacji romskiej.   

W ramach uzyskanych dotacji z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 

zrealizowane zostały następujące projekty Urzędu Gminy Andrychów:  

Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie.  

Ubezpieczenie uczniów romskich. 

Aktywizacja zawodowa Romów, kontynuacja.  

Małopolskie Stowarzyszenie Romów Jamaro: w 2018 otrzymało dotacje na realizacje następujących 

projektów. 

Świetlica środowiskowa, kontynuacja. 

Motywacyjne wycieczki integracyjne.  

Ogólnopolskie Szkolenie Asystentów oraz Nauczycieli Wspomagających, kontynuacja. 

Refundacja leków dla najbardziej potrzebujących rodzin romskich.  

 

 

4 

 

 

 

Cel  strategiczny 2.  

Wzmacnianie rodzin 

oraz wspomaganie rozwoju 

dzieci i młodzieży 

 

 

 

 

 

1. Podnoszenie poziomu funkcjonowania rodzin, udzielanie pomocy rodzinom będącym 

w kryzysie.  

W ramach programu Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w 2018 roku zatrudnionych było 

pięciu asystentów rodziny, którzy pracowali z 68 rodzinami, pomagając im prawidłowo wypełniać rolę 

opiekuńczo-wychowawczą. Oprócz indywidualnej pracy z rodzinami asystenci podejmowali działania 

służące ich integracji społecznej.  Rokrocznie znacznie wzrasta odpłatność za pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej.  

Prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.  

Kontynuowany jest  program Karta Dużej Rodziny i Andrychowska Rodzina na Plus. Od początku 

trwania programów Karta Dużej Rodziny i Andrychowska Rodzina na Plus w Gminie Andrychów, już 

3515 osób korzysta ze zniżek oferowanych przez różne instytucje i przedsiębiorców na terenie całego 

 

 

 

 

 

4 



 

 

 

 

 

 

Cel  strategiczny 2. 

Wzmacnianie rodzin 

oraz wspomaganie rozwoju 

dzieci i młodzieży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kraju.  

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna realizuje stałe zadania z zakresu diagnozy i terapii dzieci 

i młodzieży oraz terapii rodzin.   

Osoby i rodziny będące w kryzysie mogły korzystać z dostępnej oferty poradnictwa specjalistycznego na 

ul. Starowiejskiej 22b  (psycholog, pedagog, konsultant prawny, terapeuta uzależnień). Ponadto w 

punkcie konsultacyjnym przy ul. Metalowców 10 możliwa była terapia rodzinna.  

2. Wsparcie dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju i kształceniu, w tym dotkniętych 

niepełnosprawnością. 

Działania placówek oświatowych w 2018 roku wg informacji GZO: 

A) podniesienie jakości kształcenia i wsparcia w placówkach oświatowych:                                                

- zorganizowano klasy sportowe, językowe,                                                                                                           

-  zajęcia szachowe,                                                                                                                                             

B) zwiększenia dostępności opieki dla dzieci do lat 3 oraz w wieku przedszkolnym:                                  

- podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej 

z budżetu Gminy Andrychów dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce i zatrudniające 

dziennych opiekunów na obszarze Gminy Andrychów, która zwiększyła dotychczasową kwotę dotacji,                                                                                                                                                                                

- zapewniono wszystkim, chętnym dzieciom miejsca w przedszkolu,                                                               

C) zwiększenia szans edukacyjnych dla uczniów zdolnych i dzieci mających problemy w nauce:                               

- zorganizowano klasy profilowe zgodnie z zapotrzebowaniem,                                                                           

- zorganizowano zajęcia wyrównawczo – opiekuńcze dla młodzieży wymagającej wsparcia na podstawie 

orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,                                                                                 

D) poprawy dostępności kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych,                                                         

- zorganizowano klasy i oddziały przedszkolne integracyjne oraz specjalne na każdym poziomie 

kształcenia,                                                                                                                                                          

- zorganizowano dowóz dzieci do szkół i placówek specjalnych w Kaczynie, Gorzeniu, Kętach,                                     

- Gmina pokrywa również koszty indywidualnych dojazdów dzieci specjalnej troski do Bielska-Białej, 

Rabki, Chorzowa, Choczni, Przedszkola nr 3 w Andrychowie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie                                                                                                                                                 
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E) zróżnicowania form spędzenia wolnego czasu oraz wzrostu liczby dzieci i młodzieży z nich 

korzystających.                                                                                                                                                   

- zorganizowano opiekę świetlicową dla chętnych dzieci,                                                                               

- zorganizowano tematyczne koła zainteresowań,                                                                                              

- dzieci i młodzież brała udział w licznych konkursach, turniejach i festiwalach. 

Szkoły w ramach wewnętrznych Programów profilaktyczno- wychowawczych realizują liczne działania 

skierowane do dzieci i młodzieży mające na celu wspieranie ich wszechstronnego rozwoju a także 

wpływają na rodzinne środowisko wychowawcze poprzez wspieranie wychowawczej roli rodziców 

(organizacja dla rodziców spotkań z ekspertami, konsultacje wychowawcze z nauczycielami oraz 

specjalistami pracującymi w szkołach). 

W obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym na terenie Gminy Andrychów działają organizacje: 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę”, Fundacja 

„Promyczek”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Niepełnosprawnych , Stowarzyszenie „Agrado” 

W gminie Andrychów realizowane były liczne akcje charytatywne: zbiórki żywności, Szlachetna 

Paczka, Bieg po serce Zbója, liczne są akcje ZHP -  wspierające wszechstronny rozwój dzieci 

i młodzieży. Ponadto prowadzone są działania wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego, 

w szczególności pomoc w nauce.  

W Hufcu ZHP Andrychów w 2018 roku: 

- prowadzono regularną pracę 15 gromad zuchowych i drużyn harcerskich – blisko 300 członków, 

- zorganizowano wyjazdy na biwaki gromad i drużyn (weekendowe) oraz Inaugurację Roku 

Harcerskiego i Święto ZHP Chorągwi Krakowskiej – 62 formy, 

- zorganizowano zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży – 3 formy wyjazdowe – 120 uczestników, 

- zorganizowano wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży – 2 turnusy kolonii zuchowej i obozu 

harcerskiego w Mrzeżynie – 170 uczestników, 

- zorganizowano wakacyjny wypoczynek dla harcerzy na Zlocie z okazji stulecia ZHP w Gdańsku – 30 

osób, 

- zorganizowano naukę pływania dla zuchów i harcerzy na Basenie Kąpielowym w Andrychowie – 45 

uczestników, 



 

- zorganizowano kurs wychowawców harcerskich dla 26 kandydatów na instruktorów ZHP, 

- zorganizowano Zlot Hufca z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 200 

uczestników, 

- zorganizowano uroczyste Ognisko Patriotyczne dla mieszkańców Andrychowa w Parku Miejskim 

i na Placu Mickiewicza w Andrychowie (11 listopada), 

- współorganizowano miejskie obchody rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości – wypuszczenia 

100 białych i czerwonych balonów, taniec polonez z rozwinięciem 300 metrowej flagi Polski, 

- kształtowano postawy patriotyczne m.in. poprzez udział w uroczystościach państwowych i świętach 

narodowych, warty przy grobie żołnierzy, 

- prowadzono wychowanie religijne m.in. poprzez organizację wart przy Grobie Pańskim, roznoszenie 

Betlejemskiego Światła Pokoju, 

- prowadzono wychowanie ekonomiczne m.in. poprzez organizację zbiórek publicznych, 

- kształtowano postawy wolontariacie – wszyscy instruktorzy Hufca prowadzą gromady i drużyny 

oraz pracują w Hufcu wolontariacko – 58 osób, 

- kształtowano postawy altruistyczne m.in. poprzez udział w zbiórkach żywności i akcjach 

charytatywnych, 

- rozwijano patriotyzm lokalny m.in. poprzez współpracę z Izbą Regionalną Ziemi Andrychowskiej, 

- zorganizowano Dzień Harcerski dla mieszkańców Andrychowa – gry i zabawy dla całych rodzin, 

dmuchane atrakcje, ścianka wspinaczkowa, kajaki, wata cukrowa i inne atrakcje. W Dniu Harcerskich 

wzięło udział ponad 500 osób, 

- brano aktywny udział w życiu miasta m.in. poprzez współorganizację imprez miejskich i aktywną 

służbę podczas organizowanych w mieście wydarzeniach np. Bajkolandia, Bieg o Serce zbója spod 

Złotej Górki, 

Stale współpracujemy również z rodzicami zuchów i harcerzy. Organizowane są spotkania dla rodziców. 

Rodzice biorą też aktywny udział w życiu gromad i drużyn swoich dzieci m.in. poprzez udział 

w ogniskach, wycieczkach, wspólnych wyjściach. 

 

 

Cel strategiczny 3.  

1. Usprawnianie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki. 

W 2018 kontynuowany był projekt socjalny OPS „Wsparcie seniorów – usługa teleopieki w Gminie 

Andrychów”, w ramach którego monitorowane są potrzeby seniorów i zapewniona pomoc w formie 

 

 

 



 

Zwiększenie udziału osób 

starszych 

i niepełnosprawnych 

w życiu społeczności 

lokalnej 

teleopieki dla 10 osób, „Senior – telefon” dyżur telefoniczny, wyjazd integracyjny na Ogólnopolskie 

Spotkanie Seniorów „Senioralia” w Krakowie. Ponadto wśród mieszkańców  gminy dystrybuowane są 

„Koperty Życia” i Ogólnopolska Karta Seniora dla osób po 60 r.ż.  

W 2018 roku realizowany był na terenie gminy „Małopolski Tele-Anioł” - projekt, którego celem jest 

poprawa jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Głównym celem projektu 

jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju 

usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania.  W ramach projektu podopieczni otrzymują 

opaskę, która działa jak telefon komórkowy i pozwala na połączenie z centrum medycznym.  

1 października w Hali Sportowej w Andrychowie odbyły się Andrychowskie Targi Seniora 

zorganizowane przez Fundację na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin 

Potrzebujących pod hasłem „Aktywność - Zdrowie – Profilaktyka”.  

Od 2005 roku kontynuuje swoją działalność w Andrychowie Uniwersytet Trzeciego Wieku, który ma na 

celu aktywizację intelektualną, fizyczną i psychiczną osób, które zakończyły pracę zawodową, 

ukończyły 50 lat.  

Miejska Rada Seniorów w ramach programu ASOS we współpracy z UM i OPS oraz Fundacją „Znak” 

przeprowadziła diagnozę sytuacji i potrzeb osób starszych. Na jej podstawie opracowano Projekt 

Strategii Polityki Senioralnej w Gminie Andrychów na lata 2019-2024.  
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2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych. 

W OPS od poniedziałku do piątku od 8:00 do 11:30. przyjmuje konsultant ds. osób niepełnosprawnych. 

W 2018r.  

OPS w Andrychowie opracował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego w ramach EFS pn."Wykorzystaj swoją szansę" na utworzenie mieszkań chronionych.  

Rada Miejska w Andrychowie uchwaliła, iż w przypadku dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem 

lub niepełnosprawnych  do lat 16, pasażer przed odbyciem podróży nabywa bilet 

w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Andrychowie po wcześniejszej weryfikacji uprawnień na okres 

ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Bilety bezpłatnych przejazdów 1+1 (dla dzieci 

 i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością do 16 roku życia wraz 
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 z opiekunem) uprawnia do darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Gminie 

Andrychów. Ważny jest za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej, do ukończenia przez 

posiadacza 16 roku życia. 

 

Cel strategiczny 4.  

Podniesienie poziomu  

bezpieczeństwa 

zdrowotnego i publicznego 

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 

Dział Profilaktyki Środowiskowej prowadzi szereg działań profilaktycznych na terenie Gminy 

Andrychów, skierowanych do całej populacji mieszkańców. Działania te mają na celu budowanie 

świadomości mieszkańców w szczególności u dzieci i młodzieży na temat szkód i zagrożeń jakie niosą 

za sobą uzależnienia.  

ZHP w ramach swoich działań ustawicznie realizuje strategię prozdrowotną. Są to działania 

wszechstronne uczące prowadzenia zdrowego stylu życia. 

W ramach OPS jednym z zadań zleconych gminy zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest także wydawanie decyzji, potwierdzających 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni.  

Ośrodek pomocy społecznej świadczył usługi opiekuńcze dla chorych i niepełnosprawnych 

mieszkańców gminy.  

Na terenie Gminy Andrychów działa Hospicjum Domowe w ramach którego zespół hospicyjny 

składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologa, pedagoga, kapłanów i wolontariuszy 

otacza chorych kompleksową opieką domową, dopasowaną do indywidualnych potrzeb chorych i ich 

rodzin. Siedziba mieści się na ul. Krakowskiej 140 A. 

W ramach poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia infrastruktury rekreacji w gminie wykonywane były 

również niezbędne remonty dróg i chodników oraz budowa ścieżki rowerowej na osiedlu,  budowa 

krytego basenu. 
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2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 
5 



 

Dział Profilaktyki Środowiskowej, koordynuje realizację i podejmuje zadania Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi w szczególności inicjujące 

działania w zakresie określonym w ust. 1 (Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi) oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

Zespół Interdyscyplinarny Gminna Koalicja Przeciw Przemocy w Rodzinie realizuje działania 

interwencyjne i profilaktyczne mające na celu ograniczyć to zjawisko np. Kampania „Daj się wyciągnąć 

z objęć przemocy”. 

    Rokrocznie, w ramach organizacji czasu wolnego a tym samym przeciwdziałania różnym patologiom 

wśród dzieci i młodzieży organizowany jest przez instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe 

wypoczynek wakacyjny – kolonie, półkolonie (sprawozdanie z Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi). 

W 

3. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 

Wg danych Komisariatu Policji w Andrychowie za 2018 rok liczba stwierdzonych przestępstw wyniosła 

555, a  wykrywalność 71,86%. 

2.   Przedsięwzięcia edukacyjne realizowane prze KP w Andrychowie to w dalszym ciągu spotkania 

z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Tematyka dotyczy odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, 

demoralizacji i sposobów jej zapobiegania, cyberzagrożeń- profilaktyki i reagowania, środków 

odurzających, alkoholu, handlu ludźmi, bezpiecznego spędzania czasu w okresie letnim i zimowym 

(Bezpieczne Ferie, Bezpieczne Wakacje, Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku, Kręci mnie bezpieczeństwo 

nad wodą, Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok itd.). W ramach tej tematyki przeprowadzono 63 

spotkania z dziećmi i młodzieżą w których wzięło udział 2951 osób. Przeprowadzono 4 spotkania z 

rodzicami 470 osób oraz 4 spotkania z nauczycielami 150 osób. W czerwcu 2018 roku w KIS w 

Andrychowie odbyła się kolejna debata społeczna z cyklu. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz 
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mieć na nie wpływ. Kierownictwo KP na bieżąco udzielało informacji w Radiu Andrychów oraz 

Nowinach Andrychowskich.   

  

Cel strategiczny 5. 

Rozwój kapitału 

społecznego i ludzkiego 

 

1. Doskonalenie kadr i służb pomocowych oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej. 

W 2018r. pracownicy OPS uczestniczyli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i umiejętności 

zawodowe w tym w regularna superwizja. Prowadzone były szkolenia dotyczące tematyki przemocy, 

narkomani wśród młodzieży oraz alkoholizmu.  

Pracownicy socjalni i asystenci rodziny brali udział w grupach wsparcia organizowanych kilkakrotnie 

w ciągu roku w Feniks Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo Wychowawcza 

w Radoczy.  

5 

2. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.  

W 2018r. zrealizowano Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.    
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Średnia ocena stopnia wdrożenia Strategii  
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III. Realizacja założeń strategii obejmuje systematyczne działania instytucji działających zgodnie ze swoim przeznaczeniem w tym realizację 

programów:  

 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

 Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej, 

 Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego 

 Program osłonowy  



 

 

 

 

 

 

 

IV. Rekomendacje do dalszego wdrażania Strategii.  

 

 

 

1. Uruchomienie mieszkań chronionych – realizacja projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego w ramach EFS pn."Wykorzystaj swoją szansę" od 1 stycznia 2019r.  Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej mieszkanie chronione 

to lokal mieszkalny, którego warunki mają za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa 

w życiu społecznym i ułatwić integrację społeczną. Przygotowaniem tym zajmują się specjaliści z różnych dziedzin: pracownik socjalny, psycholog, 

terapeuta, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun. Przewidywane jest utworzenie miejsc dla 4 osób.  

2. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wkluczeniem społecznym poprzez realizację projektu „Nowy profil usług w Klubie Integracji 

Społecznej”-edycja 2019 ze  środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizowane będą między innymi zajęcia z doradcą zawodowym, 

treningi podnoszące kompetencje społeczne i zawodowe. 

3. Wdrożenie Strategii Polityki Senioralnej Gminy Andrychów na lata 2019-2024. Kontynuacja podjętych działań  aktywizacyjnych środowiska osób 

starszych - współpraca Samorządu z powołaną Miejską Radą Seniorów.   

4. Utrzymanie dostępności do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w tym terapii rodzinnej. 

5. Wspieranie organizacji pozarządowych w rozwijaniu ich aktywności w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania i dalszym wzmacnianiu 

ich roli w lokalnej społeczności.  

6. Budowanie partnerstwa z firmami i przedsiębiorcami na rzecz lokalnej społeczności – pozyskiwanie nowych inwestorów w celu wsparcia lokalnego 

rynku pracy. 

7. Wzmocnienie środowiskowych form wsparcia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. Asystentura obejmuje wszystkie inne czynności 



 

niezbędne do zapewnienia osobie niepełnosprawnej niezależności, czyli pomoc w obsłudze konta bankowego, opieka nad dziećmi, wypełnianie 

wolnego czasu, towarzyszenie swojemu podopiecznemu nie tylko w trakcie oficjalnych wizyt w urzędach, ale także podczas wyjścia do kina, teatru 

czy wyjazdu na wakacyjny wypoczynek.  

8. Uwrażliwianie społeczeństwa lokalnego na temat życia osób niepełnosprawnych, kształtowanie empatii wśród mieszkańców. 

9. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych. Ważnym jest aby wszystkie instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych aktywnie 

włączały się we współpracę. System powinien działać w środowisku zamieszkania i podejmować wszelkie działania umożliwiające funkcjonowanie 

w miejscu zamieszkania. Istotne jest udoskonalanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie barier architektonicznych 

w szkołach, urzędach i lokalach użyteczności publicznej. 

10. Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżek rowerowych. 

11. Podniesienie stanu etatowego Komisariatu Policji w Andrychowie w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. 

12. Poprawa warunków lokalowych dla ZHP. 

13. Dbałość o pozytywny wizerunek i szacunek społeczny wobec osób działających w obszarze pomocy społecznej poprzez docenianie ich pracy 

i zwalczanie nieprawdziwych stereotypów. W celu przybliżenia specyfiki pracy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zaprezentowania nowych kierunków 

w systemie pomocy społecznej planuje się zorganizowanie konferencji. Zostaną na nią zaproszeni mieszkańcy Gminy Andrychów oraz przedstawiciele 

samorządu, instytucji oraz organizacji pozarządowych.  

 

 

 


